
 
 
 
 

         

 

Aan  de heer N. Dchar 

  

  

  

 
 
 
 
 

Steenbergen, 14 september 2016 
 
 

Geachte heer Dchar, Beste Nasrdin, 

 
Met groot genoegen heb ik het artikel gelezen in BN/DeStem van dinsdag  
13 september jongstleden. U werd erin geïnterviewd naar aanleiding van de door de 
nieuwe beweging Ieder1 georganiseerde parade die op 25 september in Amsterdam 
wordt gehouden. Zoals de uitspraak van een, aan het begin van het artikel 
aangehaalde voorbijganger in het centraal station van Rotterdam al opmerkte, kan ik 
kort zijn: “Goed initiatief, dat Ieder1”. 
 
Maar het interview en het krantenartikel ging voor een groot deel ook over de tijd dat 
u in Steenbergen opgroeide. Onze mooie gemeente kan zich in het kader van public 
relations haast niet beter wensen dan de uitlatingen die u daarover deed. Wat goed 
om te lezen dat u, denkend aan uw jeugd hier, graag zo snel mogelijk weer terug zou 
willen keren naar de stad waar u argeloos en veilig kon opgroeien. Fijn ook om te 
lezen dat uw ouders het nog steeds geweldig vinden om in Steenbergen te wonen en 
er zich ‘de koning te rijk te vinden’. 
 
Helaas kan ik op de 25

ste
 september niet deelnemen aan de parade. Dit in verband 

met verblijf in het buitenland. Naar ik hoop zullen echter velen gehoor geven  aan uw 
oproep en samen met u, al lopend in deze parade laten zien dat we veel meer 
hebben aan eenheid in de samenleving dan aan verdeeldheid. Niet voor niets gaf ik 
aan het begin van 2016 al aan, dat mijn centrale thema voor dit jaar zal zijn – en nog 
steeds is: “Samen initiatieven steunen en verbindingen maken”. 
 
Naar ik hoop kunnen we elkaar op vrijdag de 4

e
 november aanstaande tijdens het 

evenement ‘Chapeau!’ hier in Steenbergen ontmoeten en samen uitdragen welk groot 
belang het is om altijd en overal de verbinding met elkaar te zoeken en te maken! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
(w.g. Van den Belt) 

 

R.P. van den Belt, MBA 


